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 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 'תנא דבי אליהו רבה פרק ו
לא שנה ו. קרא אדם ולא שנה עדיין בחוץ הוא עומד. א על כן עלמות אהבוך"ד

דומה כמי שנתעלמה . ח"קרא ושנה ולא שמש ת. קרא עדיין בחוץ הוא עומד
אבל ). ירמיה לא(' שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי וגו. ממנו תורה

קרא אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות ואגדות ושימש 
כך נאמר ל. ב"מת או נהרג על התורה הרי הוא בשמחה לעולם בעוה' ח אפי"ת

. כיצד יש בו דוגמא באדם. מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשין. עלמות אהבוך
אומר לו הקדוש . אדם שיש בו תורה ונזהר בעצמו שלא יבא לידי חטא ועון

ברוך הוא בני ברוך אתה ותהא לך קורת רוח בעולם וישמרו ויטמנו דברי תורה 
ו ויודע להשיב בהן אשרי אדם שיש בידו דברי תורה ושמורין ביד. בפיך לעולם

) משלי כ(' עליו הוא אומר מים עמוקים עצה בלב איש וגו. תשובה במקומו
וזאת . זאת תורת העולה) ויקרא ו. ('ממעמקים קראתיך ה) תהלים קל(ואומר 

. וזאת תורת השלמים. וזאת תורת האשם. זאת תורת החטאת. תורת המנחה
ועוד למה נאמר . אות אחתמה בין אלו לאו שאלו יתירות אות אחת ואלו חסר 

כדי שלא יאמר האדם בעצמו . זאת תורת העולה ולא נאמר זאת העולה סתם
אעשה דברים מכוערים ודברים שאינן ראויין ואביא עולה שכולה לאישים 

ט "אלא יעשה אדם מע, ה לי פנים"מה אם ישא הקב. ג המזבח"ואעלה ע
ג המזבח "ויעלהו עוילמוד תורה לשמה ויביא מנחה שהיא בסלע או באיסר 

והריני עמו ברחמים ומקבלו בתשובה לכך נאמר זאת תורת העולה חסר אות 
וזאת תורת המנחה יתירה אות אחת ולכך כתיב זאת תורת העולה ולא . אחת

כדי שלא יאמר האדם . ולמה נאמר זאת תורת החטאת. נאמר זאת העולה
ים במשנה ושנו חכמ. א ואביא חטאת ואתכפר בה"בעצמו אלך ואעבוד ע

לכך נאמר זאת תורת . האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה
ה לישראל בני אני "ולמה נאמר וזאת תורת האשם כך אמר הקב. החטאת

' וחזרתי בו בדברי אפי. אמרתי לכם אין חפצי אלא ברכה ובמי שאין בו עבירות
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וישפיל את עצמו יעשה אדם מאה עבירות זו למעלה מזו ויחזור ויעשה תשובה 
ע כאלו הוא חציו זכאי וחציו חייב ויראה את עצמו כאלו חייב "לארץ ויראה א

הריני עמו ברחמים ומקבלו בתשובה ואתן לו בנים של . באשם תלוי בכל יום
שנאמר . ת בפיו לעולם"בעלי קומה ועוסקי בתורה ומקיימי מצות ויטמנו ד

נפשו יראה זרע יאריך ימים חפץ דכאו החלי אם תשים אשם ' וה) ישעיה כג(
ה לישראל בני אל תאשימוני שאני חפץ בחולה "אמר הקב. בידו יצליח' וחפץ ה

כמו שנאמר . הזה שאינו לא מן החיים ולא מן המתים אלא ישפיל אדם בעצמו
אם תשים אשם נפשו כמו שאמרו חכמים יביא אשם ויכפר על נפשו בוודאי 

א "ד. בידו יצליח' ם בידו שנאמר וחפץ היראה זרע ויאריך ימים ותלמודו מתקיי
. ב לכך נאמר וזאת תורת האשם"יראה זרע בעולם הזה ויאריך ימים בעוה

ה לישראל בני עשו רצוני "כך אמר הקב. ולמה נאמר וזאת תורת זבח השלמים
ג המזבח אלא "ומעשים טובים והביאו שלמים שכולה לבעלים ואין מהם ע

מחה לעולם ולכך נאמר וזאת תורת זבח דמים ואימורים והריני עמכם בש
צבאות ' כה אמר ה) ירמיה ז(אבל כשאין ישראל במדינה נאמר בהן . השלמים

אלהי ישראל עולותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר כי לא דברתי את אבותיכם 
. 'כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי וגו' ולא צויתים וגו

וכך אמר . חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעולותכי חסד ) הושע ו(ואומר 
עד מתי אתם טוענין דברים מכוערין . לך אמור להם לישראל. ה לירמיהו"הקב

ודברים שאינן ראויין ואומרים אתם עלי מזיד עשה את אבותינו ואותנו בכל 
' כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה וגו) ירמיה א(שנאמר . דרכינו

) שם ג(ה לירמיהו "לכן אמר הקב. 'תם על אשר עזבוני וגוודברתי משפטי או
' הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה ואמרת שובה משובה ישראל נאם ה

 :לא אטור לעולם' לא אפיל פני בכם כי חסיד אני נאם ה
 -דברי התעוררות בוערים כלפיד אש , וגודל תועלתהעניני לימוד תורה לשמה ליקוט גדול המקיף כל 

ולכל יהודי , מלמדים, מנהלים, נשיאי מוסדות, דרשנים, מגידים, ראשי ישיבות, דיינים, רבנים, ם"ורילאדמ
 חובתן ואחריותן כלפי הציבור וכלל ישראל ואלפי אלפים ורבבות רבבות זכיות שביכלתן לרכוש -ויהודי 

 .בקלות מידי יום ביומו
, ם"רמב, ראשונים ואחרונים, ק" ילקוט וזוה,מדרשים, ספרי ספרא, כ"תו, ס בבלי וירושלמי"מלוקט מש

 .ספרי יראים ומוסר חסידות,  מפרשי התורה, ת"וספרי שו, ע ופוסקים"שו
 )ה בגליון הבא"המשך אי(


